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Estructura organitzativa de TMB
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (FMB), i Transports de Barcelona, SA (TB), que
gestionen, respectivament, les xarxes de metro i d’autobusos per compte de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que és la titular del 100% de les accions d’ambdues societats.
FMB i TB presten els seus serveis de transport de viatgers de manera totalment coordinada
sota la denominació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquesta coordinació
es plasma empresarialment compartint estructures corporatives i de gestió.
Dins de TMB també s’integren les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA (PSM), que
gestiona el Telefèric de Montjuïc i presta serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit de la
mobilitat, i Transports Metropolitans de Barcelona, SL (TMB, SL), que gestiona productes
tarifaris per mitjà de la plataforma de comerç electrònic Barcelona Smart Moving (www.
barcelonasmartmoving.com), així com altres serveis de transport.
FMB, TB i PSM, juntament amb les fundacions ECOM i ONCE, van constituir la Fundació
TMB, que té per objecte, entre d’altres, la conservació dels fons de material històric i
documental que formen part del patrimoni històric, cultural i social de TMB, i la difusió dels
aspectes culturals i dels valors relacionats amb el transport públic. Fins a la constitució de la
Fundació TMB, aquestes activitats es duien a terme a través de FMB i TB.
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Òrgans de govern i de gestió de TMB
Per entendre l’estructura organitzativa de TMB, és necessari diferenciar entre els òrgans de
govern i de gestió de les empreses.

Òrgans de govern
L’òrgan de govern és l’òrgan d’administració i representació de la societat. En el cas de
Transports de Barcelona, SA, i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, és el Consell
d’Administració de cadascuna d’aquestes empreses, que és el màxim òrgan de decisió.
La composició dels consells d’administració de Transports de Barcelona, SA, i de Ferrrocarril
Metropolità de Barcelona, SA, és la següent:
Consell d’Administració
El nomenament dels membres del Consell d’Administració de Transports de Barcelona,
SA, i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA el fa el Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que es constitueix com a Junta General d’accionistes de
cadascuna de les empreses. Actualment la presidenta, el vicepresident, el conseller delegat i
sis vocals són comuns a ambdós consells.
En el cas de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, i Transports Metropolitans de Barcelona,
SL, l’òrgan de govern està format per un administrador únic, el conseller delegat, comú a les
empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA.
Pel que fa a la Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), l’última modificació
del Patronat es va dur a terme el 22 de juny de 2016, i se’n va establir la composició següent:
Patronat de la Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
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Òrgans de gestió
En la seva constitució, els consells d’administració de Transports de Barcelona, SA i de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, van nomenar un conseller delegat, membre dels
consells, amb delegació de facultats i apoderaments, que s’encarrega de l’administració
ordinària de les societats.
La gestió integrada dels diferents serveis que es presten sota el paraigua de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) ha permès crear, al llarg de la seva història, estructures
comunes de gestió. D’aquesta manera, les diferents activitats que es realitzen en el si de
TMB es gestionen de manera comuna, sempre que és possible, a totes les empreses que
constitueixen TMB.
TMB disposa de dos òrgans de gestió:
1. El Consell Executiu
El Consell Executiu, que és el màxim òrgan de gestió executiu de TMB, està compost
per 9 directius de la plantilla de TMB, entre ells el conseller delegat, que el presideix.
2. El Consell Directiu
El Consell Directiu està compost per 20 membres: la presidenta de TMB, el gerent de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), el director de Mobilitat i Transports de l’AMB, el Consell
Executiu més onze directius de TMB.
Els càrrecs directius de TMB són els directors de la plantilla de TMB que formen part del
Consell Directiu.
Trajectòria professional dels membres del Consell Directiu
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Estructura organitzativa
L’estructura organitzativa de TMB segueix l’objectiu bàsic de reforçar la transversalitat
de l’organització, mitjançant una organització que està composta per tres direccions
executives corporatives, amb responsabilitat global sobre els aspectes corporatius de la seva
competència del conjunt de les empreses que integren TMB, dues direccions de xarxa: (Bus i
Metro), i tres àrees corporatives.
L’organigrama general de TMB és el següent:
Organigrama de TMB
Pel que fa a l’organització interna de les empreses, l’estructura bàsica de comandament
està integrada per àrees de gestió i serveis. Per tant, l’organigrama principal de TMB
desenvolupat fins al nivell de serveis ens permet arribar a l’estructura organitzativa següent:
Estructura Organitzativa de TMB

